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VEVO01
Photografie Album
Photografie Album. C.L. Verhagen van Oorschot Stoom Koek- & Biscuitfabriek „De Nijverheid”
’s-Hertogenbosch, (1905)
De firma begon al 1901 met het
bijvoegen van “fraaie stadsgezichten” bij de koek. Dit is de serie “Mooi
Nederland”, uitgebracht door Gebr.
Cats Reclameartikelen (beeldmerk
CGA), die is verspreid door diverse
bedrijven al dan niet met een klein
insteekalbum; zie bijvoorbeeld bij
Heuff. Verhagen was de eerste en
enige die alle 128 plaatjes heeft
uitgebracht met een eigen album.
Kenmerken
Album van 24 x 16 cm, met linnen rug. De bladen zijn zoals gebruikelijk samengesteld uit een dik stuk karton waar aan
weerszijde papier opgeplakt is met uitgesneden vensters waar een plaatje achter geschoven kan worden. Het pakket
bladen is in de omslag geplakt. Er gaan 8 plaatjes op een bladzijde, dus 128 op de 8 bladen.
De ingekleurde fotoplaatjes (hier afgebeeld op ware grootte) zijn van het
latere zwartjesformaat (40 x 60 mm). Ze zijn gedrukt op dun flexibel
lithokarton en daarna gevernist waardoor ze gelig verkleuren. De hierna
uitgeven 240 zwartjes van Verhagen zijn ook zo uitgevoerd.
Linksonder in het beeld is het logo van Cats (GCA) gedrukt en boven of
onderin de titel. De plaatjes van Verhagen verschillen van de latere uitgaven van Heuff e.a. doordat er langs één smalle kant een brede marge is
waarin de firmanaam is gedrukt. Bij de latere uitgaven als standaard
reclameplaatjes komt geen firmanaam voor op de voorkant.
Deze plaatjes zijn ongenummerd, ze moeten dus op de titel uitgezocht
worden. De titels van alle 128 zijn op de volgende pagina vermeld.
Geschiedenis
De firma Verhagen – van Oorschot is vermoedelijk in 1895 als koekfabriek begonnen. De firma voerde de Bossche
St. Janskathedraal als beeldmerk. Rond de eeuwwisseling waren er twee fabrieken, een koekfabriek op de
Schapenmarkt in de binnenstad en een biscuitfabriek in de Luybenstraat nabij het station. Later werd een nieuwe
fabriek gebouwd nabij de veemarkthallen, die uitgroeide tot een groot
complex.
Enkele maanden voor de beurskrach in 1929 ging het bedrijf failliet.
Het hele complex werd overgenomen door Verkade die er onder zijn
eigen merknaam ging produceren
en het complex deels nog vernieuwde en uitbreidde.
Bij de verkoop van de firma Verkade
werd het complex overgenomen
door de gemeente Den Bosch. Het
is nu in gebruik als het cultureel
centrum “De Verkade-fabriek”.
“De Nijverheid” zou o.i. een mooiere
naam geweest zijn, die recht doet
aan de Bossche oorsprong.
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Alfabetische lijst van de plaatjes De nummers achter de titels zijn de nummers van het Heuff album.
Alkmaar

Bierkade (19)
Geestersingel (17)
Kaasmarkt (20)
Langestraat (18)
Stadhuis (16)
Amsterdam
Centraal Station etc. (1)
Schreierstoren (2)
Gelderschekade (3)
(De) Heerengracht (7)
Hoogesluis met Paleis voor Volksvlijt (10)
Leidscheplein (8)
Nieuwmarkt (5)
Oude Zijds Voorburgwal (6)
(Het) Paleis (4)
(Het) Rijksmuseum (9)
Wertheim plantsoen (11)
Apeldoorn
Gemeentehuis
Arnhem
Groote Markt op marktdag (107)
Monument Karel v.d. Heyden (103)
Musis Sacrum (105)
Onderlangs (106)
Rijnkade (108)
Station (104)
Walburgstraat
Assen
Gedempte Singel (28)
Bolsward
z.n. (29)
Breda
Nieuwe Ginnekenstraat (113)
Delft
Het stadhuis (76)
Dordrecht
Station (78)
Eindhoven
Station (117)
Vrijstraat
Enkhuizen
Haven met station (21)
Franeker
Heerenwaltje (30)
Goor
Kasteel Weldam bij Goor (36)
Gorinchem
Dalempoort (79)
Haarstraat
’s Gravenhage
Bezuidenhoutsche weg (65)
Gevangenpoort (58)
Groenmarkt (55)
Korte Voorhout met schouwburg (62)
Loterijstraat (64)
(het) Nationaal Monument (61)
Noord Einde met Ruiterstandbeeld (57)
Paleis Koningin Moeder (60)
(het) Prins Maurits huis (59)
Prinsestraat (56)
(de) Vijver (63)
Groningen
Hooge der A (24)
Markt (25)
Raadhuis Gr. Markt (22)
Vischmarkt (Noordzijde) (23)
Haarlem
Amsterdamsche poort (84)
De Hal (81)
Frans Hals monument (85)
Kennemerbrug (86)
Koloniaal Museum (88)
Leidschev. cathedral en Nieuwebrug (83)
Schotersingel (82)
Spaarne (87)
Stadhuis (80)
’s Hertogenbosch Fontein
St. Janskerk
Station
Holland
Bloembollenvelden (89)
Hoorn
Stadhuis (15)
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Standb. van Jan Pietrsz. Coen (14)
Grachtswal (26)
Aalmarkt en Waag (54)
Akademie (44)
Archief Boisiotkade (53)
Burcht (52)
Doelepoort (43)
Gezicht op Stille Rijn en R.K. Kerk (50)
Hooge Woerd (47)
Hooglandsche Kerk (45)
Kort Galgewater (49)
Oud Poelgeest (51)
Panorama Stationsgebouw (48)
Rustieke brug plantsoen (46)
Leidschendam
Panorama (71)
Loenen a.d. Vecht z.n. (37)
Maastricht
Stationstraat (110)
Zwanengracht (111)
Meppel
z.n. (32)
Middelburg
Abdij (115)
Noordwijk
Huis ter Duin (118)
Nijmegen
Brug (Valkhof)
Gezicht op de Waal (95)
Hotel Keizer Karel (98)
in vogelvlucht met spoorbrug (101)
Kronenburgerpark (100)
Lange Burchtstraat (94)
Lindenberg (96)
Sluisje a.d. Ubergsche weg
Station (97)
Valkhof (Karolingische kapel) (99)
Oosterbeek bij Arnhem Hemelsche Berg (109)
Rosendaal
Bedriegertjes (112)
Rotterdam
De Boompjes (73)
Kralingeseveer bij …(75)
Schiekade (72)
(de) Spoorbrug over de Maas (74)
Scheveningen
z.n. (68)
Badkantoortje (67)
Ezeltjerijden (66)
Kurhaus (70)
(het) Kurhaus (met masten) (69)
Sneek
Station
Tilburg
z.n. (114)
Utrecht
Catharijne-singel (41)
Jagerskade (38)
Oudegracht met stadhuis (42)
Rijnkade met Korenbeurs Fruithal (40)
Station (39)
Vechel
Groote straat
Postkantoor
Velsen
Huize Rooswijk (90)
Nieuwe spoorbrug (91)
Vlaardingen
Hofsingel (77)
Vlissingen
Standb. van admiraal De Ruyter (116)
Volendam
z.n. (120)
Vught
Kasteel Maurik (119)
Winschoten
Torenstraat (33)
Zaandam
Hoogendijk (12)
R.K. Kerk Oostzijde (13)
Zandvoort
Passage (92)
Zutphen
Groote of St. Walburgskerk (34)
Nieuwstad (35)
Zwolle
Melkmarkt (31)
Leeuwarden
Leiden
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